
  

 

Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 6 juni 2019 

 

Raadzaal van het raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 19.30 uur 

Aanwezigen en Afwezigen 
 

Aanwezig: 
Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer (burgemeester) 
Griffier: mevr. E.M.J. van Straaten-Noyons 
Mevr. I.M. Raaijmakers, mevr. C.F.G.R. Koenraad, dhr. C.A. Lok, dhr. M.A.C.M.J. van Ginderen, 
A.A.B. Theunis, wethouders  
De dames: W.J.H.P. Beens-van Zundert (SP), Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), S. 
Bozkurt (Burger Belangen Roosendaal), A.T. Eijck-Stein (VVD), N. El Azzouzi, A.J.M. Gepkens 
(GroenLinks), M.J.G. Heessels (SP), A.A. Maas-Cleeren (SP), D.C.M. Roeken (CDA), E.G.A. van der 
Star-Deijkers (VLP), K. Suijkerbuijk-Ader (ChristenUnie), S.M.J. Vermeulen (VVD).  
De heren: K. Ahlalouch (PvdA), J.P.L.M. van den Beemt (VVD), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van 
Broekhoven (Roosendaalse Lijst), W.C.H. Brouwers (VLP), H.W. Emmen (D66), C.J. Gabriëls 
(Roosendaalse Lijst), C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst), S. Hamans (CDA), J.F.A. Heeren 
(VLP), R.C.A.W. van Nassau (CDAE.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), M.W.C. Verbeek (VLP), 
C.F.J. Verstraten (VVD), L.C. Villéé (GroenLinks), A.J. Vrolijk (Roosendaalse Lijst), J.J.M.M. 
Wezenbeek (Wezenbeek), M.S. Yap (PvdA), G.A. van Zalinge (VLP) 
 
Afwezig: mevr. A. Homma (D66) A. van Gestel (VLP), P.L.F. Raijmaekers (Roosendaalse Lijst), 
C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst). 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.  
 

2. Vaststellen Raadsagenda 

 
De aangevulde raadsagenda is ongewijzigd vastgesteld: 
 
De aanvulling betreft Voorstel 37 – Voordracht burgemeester. Deze is aan de agenda toegevoegd en 
gelijk behandeld; 
 
Dhr. H. (Han) van Midden, thans griffier van de gemeente Rotterdam, wordt voorgedragen als nieuwe 
burgemeester van de gemeente Roosendaal.  
 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente 

Roosendaal van 9 mei 2019. 

 

De besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 9 mei 2019 is 
ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 

 
082-2019 Roosendaalse Lijst – Resultaten uitvoering motie Respijtzorg voor mantelzorgers 
Wethouder Koenraad heeft toegezegd de raadsmededeling met daarin de verantwoording over het 
budget voor respijtzorg voor mantelzorg zonder indicatie, nog voor het zomerreces aan de raad te 
zullen doen toekomen.  
 
 

 



  

5. A-CATEGORIE  

Over onderstaande voorstellen wordt door de raad besloten zonder dat hierover het woord wordt 
gevoerd. 
 

a. Voorstel 30 Vaststelling bestemmingsplan Zundertseweg 83 
b. Voorstel 31 Vaststelling bestemmingsplan Herziening 1 Buitengebied Wouw 
c. Voorstel 32 Vaststelling bestemmingsplan Herziening Moerstraten, de Gebrande Hoef II 
d. Voorstel 33 Transformatieagenda Sociaal Domein 2019-2022 
e. Voorstel 34 Rekenkameronderzoek informatieveiligheid en privacy gemeente 

Roosendaal  
 

6. B-CATEGORIE 

Onderstaande voorstellen zijn ter bespreking geagendeerd. 
 

a. Voorstel 35 Subsidiebeleid Open en Transparant subsidiëren  

Tijdens de beraadslaging over dit voorstel is amendement 1 Subsidiebeleid Open en Transparant 
subsidiëren een-op-een subsidies ingediend. Met dit amendement wordt de raad voorgesteld:  
 
Besluit: 
 
Beslispunt 2:  
 
‘De raad besluit om in afwijking van het subsidiebeleid subsidies vanaf 2020 beschikbaar te stellen 
volgens het overzicht een-op-een subsidies.’ 
 
Aan te vullen met:  
 
‘met dien verstande dat aan dit overzicht de volgende organisatie zal worden toegevoegd:  
 

- CultuurCompaan 
 
Amendement 1 is met 11 stemmen voor (PvdA, VLP, SP, D66) en 20 stemmen tegen (Roosendaalse 
Lijst, VVD, CDA, GroenLinks, Burger Belangen Roosendaal, ChristenUnie, Wezenbeek) verworpen. 
 
 
Tijdens de beraadslaging over dit voorstel is amendement 2 Amendement Subsidiebeleid Open en 
Transparant subsidiëren Gelijke kansen ingediend. Met dit amendement wordt de raad voorgesteld:  
 
Besluit: 
 
Beslispunt 1 ‘De raad besluit om het subsidiebeleid 'open en transparant subsidiëren' vast te stellen’.  
 
Beslispunt 2 ‘De raad besluit om in afwijking van het subsidiebeleid subsidies vanaf 2020 beschikbaar 
te stellen volgens het overzicht een-op-een subsidies’. 
 
 
Als volgt te wijzigen:  
 
Beslispunt 1 ‘De raad besluit om het subsidiebeleid 'open en transparant subsidiëren' vast te stellen 
met uitzondering van paragraaf 3.4 ‘we subsidiëren bij uitzondering een-op-een’’. 
 

Beslispunt 2 in zijn geheel te schrappen. 



  

Amendement 2 is met 6 stemmen voor (PvdA, Burger Belangen Roosendaal, SP) en 25 stemmen 
tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, VLP, GroenLinks, ChristenUnie, D66, Wezenbeek) verworpen. 
 
 
Voorstel 35 is unaniem aangenomen. 

 
Wel wordt de PvdA-fractie geacht tegen het beslispunt 2 te hebben gestemd.  

 
 
Tijdens de beraadslaging over dit onderwerp is motie 1 Steekproef van inhoudelijke en financiële 
verantwoordingsplicht ingediend. Met deze motie wordt het college verzocht: 
 
Verzoekt het college om:  
1. Komend subsidiejaar een steekproef af te nemen onder een realistisch aantal subsidies op het 

gebied van inhoudelijke en financiële verantwoording bij subsidies tussen de 0 en 10.000 euro; 
2. Hiertoe het opvragen van een financiële verantwoording bij subsidies onder de 10.000 euro in de 

Algemene subsidieverordening Roosendaal mogelijk te maken; 
3. De uitkomsten van de steekproef vervolgens te delen met de gemeenteraad.  
 
Motie 1 is met 27 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, PvdA, VLP, SP, GroenLinks, Burger 
Belangen Roosendaal, ChristenUnie, D66 en Wezenbeek) en 4 stemmen tegen (CDA) aangenomen. 
 
Wethouder Raaijmakers heeft een steekproef van 10 voorgesteld.  
 
Tijdens de beraadslaging over dit onderwerp is tevens motie 2 Behoud van Lokale Netwerken 
ingediend. Met deze motie wordt het college verzocht:  
 
Verzoekt het college om:  
1. Bij het opstellen van de subsidieregels het behoud van de lokale netwerken als nadrukkelijke 

wegingsfactor op te nemen in de uitwerking van de kwalitatieve beoordelingscriteria, door in de 
criteria op te nemen dat organisaties een substantiële bijdrage moeten leveren aan het in stand 
houden of liever nog versterken van bestaande netwerken.  

 
Het dictum van motie 2 is tijdens de beraadslaging eerst als volgt gewijzigd: 
 
Verzoekt het college om:  
1. Bij het opstellen van de subsidieregels het behoud van de lokale netwerken als wegingsfactor op 

te nemen in de uitwerking van de kwalitatieve beoordelingscriteria, door in de criteria - waar 
toepasbaar - op te nemen dat organisaties een substantiële bijdrage moeten leveren aan het in 
stand houden of liever nog versterken van bestaande netwerken.  

 
Vervolgens is het dictum van motie 2 nog een keer gewijzigd:  
 
Verzoekt het college om:  
1. Bij het opstellen van de subsidieregels het behoud van de lokale samenwerkingen als 

wegingsfactor op te nemen in de uitwerking van de kwalitatieve beoordelingscriteria, door in de 
criteria - waar toepasbaar - op te nemen dat organisaties een substantiële bijdrage moeten 
leveren aan het in stand houden of liever nog versterken van bestaande samenwerkingen. 

 
Deze gewijzigde Motie 2 is met 26 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, PvdA, VLP, SP, 
GroenLinks, Burger Belangen Roosendaal, D66, Wezenbeek) en 5 stemmen tegen (CDA, 
ChristenUnie) aangenomen. 
 
Wethouder Raaijmakers heeft aangegeven dat er in de beleidsregels voorwaarden zullen worden 
gesteld aan samenwerking en dat de lokale situatie daarin wordt meegenomen. Dit is maatwerk; bij de 
ene regel zal dit explicieter naar voren komen dan bij de andere.  
 



  

b. Voorstel 36 Beslissing op Bezwaar vestiging voorkeursrecht i.c.m. 

raadsmededeling 19-2019 Komst Bravis-ziekenhuis naar locatie Bulkenaar 

Roosendaal 

 

Voorstel 36 is unaniem aangenomen. 
 
Tijdens de beraadslaging over dit voorstel is motie 3 Co-creatie unilocatie Bravis-ziekenhuis 
ingediend. Met deze motie wordt het college verzocht:  
 
Verzoekt het college:  
1. Om het proces van co-creatie rond de ontwikkeling van de unilocatie Bravis naar locatie 

Bulkenaar optimaal te faciliteren en te stimuleren en er op toe te zien dat dit proces zorgvuldig 
verloopt; 

2. De raad tweemaandelijks over deze co-creatie te informeren; 
 
Motie 3 is unaniem aangenomen. 
 
 

7. C-CATEGORIE 

Er zijn geen onderwerpen ter bespreking geagendeerd. 
 
 

8. Sluiting  

 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:40 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
20 juni 2019. 
 
 
De griffier,      De voorzitter,   


